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The aim and scope: 

A excessiva concentração de atividades e pessoas em um determinado ponto do território é um 

problema recorrente em várias partes do mundo. Na África, particularmente nos PALOP, esse 

problema é mais acentuado. Os exemplos mais perceptíveis são as concentrações baseadas em 

Luanda, Angola, e em Maputo, Moçambique. Nos demais países africanos esse problema 

também está presente, como é o caso da concentração em Lagos, na Nigéria. O problema torna-

se mais agudo quando as vantagens da aglomeração começam a ser superadas pelas suas 

desvantagens e/ou inibem o desenvolvimento das potencialidades de outras partes do território. 

Muitas estratégias são tentadas para, pelo menos, amenizar o problema. Entre elas estão as 

políticas de incentivo fiscal para investimento em determinadas regiões; algum tipo de 

descentralização administrativa e de serviços; a transferência da capital e/ou a criação de novas 

cidades; etc. Esta última talvez seja das mais exitosas e foi implementada, com diferentes graus 

de sucesso, em várias partes do mundo, como, por exemplo, Brasília (Brasil), Abuja (Nigéria), 

Dodoma (Tanzânia), Lilongwe (Malawi), Camberra (Austrália). A análise de casos como o de 

Brasília é vasta e bem documentada. O mesmo não ocorre com as experiencias africanas. 

Para esta Sessão Especial convidamos todos os pesquisadores trabalhando com essas questões 

a submeter um artigo seja ele, teórico, estudo de caso ou projeto em execução. Embora o foco 

esteja nos PALOP e na África em geral, a contribuição de outros continentes também será 

benvinda para a compreensão dessas questões. O sucesso desta Sessão Especial nos propiciará 

a chance de publicação em número especial da Revista Portuguesa de Estudos 

Regionais (RPER). 
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